
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 9 oktober 2018 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 20:00 uur 

 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad. 
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl en liggen tevens vanaf 
28 september 2018 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018 en kennisnemen van de digitale LTA 
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 
      a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 en 25 september 2018 
      b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 september 2018 t/m 27 september 2018 
7.  Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 september 2018) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
  
8.   Inspreken inwoners*  
      *betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 11, 12, 13 en 14. 
9.  Bespreken RUD (behandeling tweede termijn) 
      Voorstel: De zorgen die bij de raad leven over het functioneren van de RUD bespreken, zodat bepaald kan  
      worden of en welke actie(s) door de raad ondernomen kan/kunnen worden. 
10. Tarieven inzameling Huiselijk restafval 2019 
      Voorstel:    
    Instemmen met:  
     1. het scenario voor de tarifering van Laag-kg tarief en Hoog aanbiedtarief;  
     2. kg tarief huishoudelijk restafval vaststellen op € 0,18;  
     3. aanbiedtarief huishoudelijk restafval container vaststellen op € 3,00;  
     4. vastrecht inzameling afval en reiniging vaststellen op € 110,00;  
     5. een korting op het vastrecht van € 32,00 voor 2019 ten laste van de voorziening  
         afval en reiniging;  
     6. het variabele deel van de aanslag oplegging innen in het opvolgende  
         belastingjaar 
11. Brief damwanden Garmpoleiland  (op verzoek van de fractie GroenLinks en Leefbaar  
      Tynaarlo) 

12.  Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van de fractie VVD) 
13.  Brief prestatieafspraken (op verzoek van de fractie VVD) 
14.  Brief Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de fractie Leefbaar Tynaarlo)  
15.  Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 

https://raad.tynaarlo.nl/

